SOCIĀLISMS – CILVĒCES
NĀKOTNES PERSPEKTĪVA

SOCIĀLISMS UN KOMUNISMS
Sociālisms – sabiedriskā iekārta, kuras darbības pamatā ir vairuma
sabiedrības patiesās morāli – tikumiskās izaugsmes intereses.

SOCIĀLISMĀ VALDA ALTRUISTI VISU LABĀ
Komunisms – sabiedrība, kurā visi ir altruisti un kurā katrs
sabiedrības loceklis ir maksimāli attīstījis savas radošās spējas.
Komunisms ir praktiski gandrīz nesasniedzams ideāls (mērķis)
bez kura humāna, labklājīga, uz cilvēku izaugsmi vērsta
sabiedrība nespēj funkcionēt.
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SOCIĀLISMA TEORĒTIĶI

Agrīnās kristiešu
kopienas un teologi

Kārlis Markss (1818-1883)

Vladimirs Ļeņins un Josifs Staļins

sociālistisko ideju apkopotājs XIX gs. praktiskie sociālisma teorētiķi un realizētāji
•
•
•
•

•

fundamentālais darbs „Nākotnes valsts” (1898)
zinātniski pierādīja, ka sociālisms var pastāvēt un ka sociālisms ir efektīvāks par
kapitālismu
izstrādāja ekonomisko aprēķinu metodi, kura kļuva par vienu no plānveida
ekonomikas pamatelementiem
radīja un pamatoja valsts aparāta centralizēti vadītu lauksaimniecības
lielsaimniecību koncepciju, kura Padomju Savienībā tika realizēta (kolhozi un
sovhozi)
Izstrādāja Latvijas ekonomiskās attīstības plānu, kurš „Ulmaņlaikā” un Padomju
gados daļēji tika realizēts.

Kārlis Balodis (1864-1932) Mēs Latvijā joprojām lielā mērā dzīvojam uz Baloža rēķina!!!
Plāna ekonomikas «tēvs»
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KAPITĀLISMS UN FAŠISMS
Kapitālisms balstās individuālismā un egoistiskā darbības motivācijā,
no kā izriet sakrālais privātīpašuma neaizskaramības princips.
Kapitālisms ir pilnveidota verdzība, kura jebkurā brīdī var
atgriezties savā sākotnēji tīrajā formā.
Fašisms ir sabiedriska iekārta, kura balstās uz egocentriķu savstarpēju
sadarbību primāri tikai savas grupas (korporācijas, nācijas, ģimenes
utt.) interesēs. (visbiežāk uz citu sociālo grupu rēķina, tai skaitā visnežēlīgākā kārtā apspiežot vai pat iznīcinot tās)

Kapitālismā (fašismā) valda egocentriķi sevis labā

!

Ja sociālisms sakņojas cilvēkmīlestībā, tad kapitālisms
neticībā cilvēkam un pat nepatikā un naidā pret cilvēku.
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FAŠISMA TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS
Cilvēki ir zvērveidīgas būtnes („zvēri”, „dzīvnieki”), tādēļ tie ir
jāpiespiež strādāt. Labprātīgi „zvērs” citu labā neko nedarīs.
Pēc Hobsa: „zvēriem” nedrīkst dot brīvību, jo tad tie, savas zvērīgās
egocentriskās dabas vadīti, cīnās viens ar otru uz dzīvību un nāvi par
resursiem un privilēģijām, nedomājot par kopēju labumu. Tādējādi
rodas haoss un vispārēja iznīcība. Tāpēc nepieciešams viens
„superzvērs”, kurš nežēlīgi apspiež visus citus „zvērus” un nodrošina
kārtību.
Ja cilvēks tik tiešām ir zvērs, tad cilvēces perspektīva ir nežēlīga
diktatūra.
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FAŠISMA NEATRISINĀMĀ PROBLĒMA
Ekonomikas galvenās īpašības – radošums, radītspēja,
produktivitāte.
Produktīvai attīstībai ir nepieciešami altruistiski, iniciatīvas bagāti,
par kopējo labumu un interesēm domājoši cilvēki. Jo vairāk šādu
cilvēku un jo lielāka tiem ir teikšana, jo reāli labklājīgāka ir sabiedrība.
FAŠISMA NEGATĪVĀ SPIRĀLE: Egocentrisms, ambiciozitātes un
egoisma slavinājums un no tā izrietošās netaisnības nogalina
altruistisko motivāciju. Fašisms demotivē altruistus un jo izteiktāks
fašisms jo demotivētāki altruisti, jo zemāka produktivitāte, jo
spēcīgākas kļūst fašistiskās tendences, kas vēl vairāk samazina
altruistisko motivāciju ………utt.
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KĀPĒC SOCIĀLISMS? (1)
Civilizāciju radīja cilvēki, nevis „zvēri”, bet „zvēri” to var iznīcināt.

Cilvēki nav „zvēri” !!!
… bet cilvēki sāk palikt par „zvēriem”, kad notic, ka ir „zvēri”
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KĀPĒC SOCIĀLISMS? (2)
Saimnieciskais privātīpašums demotivē.
Cilvēki negrib strādāt alkatīgu neliešu labā. Cilvēki negrib strādāt
privātīpašnieku labā.

Privātīpašuma eksistence ir psiholoģiski visspēcīgākais
individuālisma un egoisma veicinātājs un altruisma slāpētājs.
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Papildinformācija
RAKSTS / GRĀMATA (latviski): Komunistiskās partijas manifests

http://
darbabalss.eu/publ/teorija/karlis_markss_fridrihs_engelss_komunistiskas_partijas_manifests/1-1-0-1

• GRĀMATA (latviski): «Imperiālisms kā kapitālisma augstākā stadija», Vladimirs Ļeņins
http://zihna.ucoz.ru/load/arhivi/v_i_lenins_imperialisms_ka_kapitalisma_augstaka_stadija_1916g/1-1-0-4

• GRĀMATA (latviski): «Buržuāziskā individuālisma krīze», Augusts Milts http://
uploadingit.com/file/zvuippoj5evnfkzd/Individualisma_krize.zip
• GRĀMATA (krieviski): «Капитализм. История и идеология «денежной цивилизацииии»,
Валентин Катасонов http://www.rusinst.ru/docs/books/V.Yu.Katasonov-Kapitalizm.pdf

• RAKSTS (latviski): Grāmata par kapitālisma uzbūvi, būtību, attīstību un vēsturi

http://infoagentura.wordpress.com/2013/08/20/gramata-par-kapitalisma-uzbuvi-butibu-attistibu-un-vesturi/

• LEKCIJAS/GRĀMATA (krieviski): «Суть времени», Сергей Кургинян http://

www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=4&id=77 ; http://www.kurginyan.ru/books/eot/eot1.pdf ; http://
www.kurginyan.ru/books/eot/eot2.pdf ; http://www.kurginyan.ru/books/eot/eot3.pdf ; http://
www.kurginyan.ru/books/eot/eot4.pdf

• GRĀMATA (latviski): «Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politika», Kārlis Balodis http
://www.mediafire.com/view/3nqowbikzkssdtg/Ievads_tautsaimnieciba_ekonomikas_politika_Balodis7.doc

• GRĀMATA (latviski): «Sociālisma ekonomiskās problēmas PSR Savienībā», Josifs Staļins

http://gramataselektroniski.blog.com/2012/10/28/socialisma-ekonomiskas-problemas-psr-savieniba-josifs-stalins/

• GRĀMATA (latviski): «Ļeņinisma jautājumi», Josifs Staļins

http://gramataselektroniski.blog.com/2013/10/02/leninisma-jautajumi-josifs-stalins-3/

• RAKSTS (latviski): Valsts kā ģimene http://infoagentura.wordpress.com/2013/04/14/valsts-ka-gimene/
• RAKSTS (latviski): Audzināšana un valsts pārvaldīšana
http://infoagentura.wordpress.com/2013/08/07/audzinasana-un-valsts-parvaldisana/
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